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Nieuwsbrief
Aan de bewoners van dit pand

Regionale opvanglocatie Leeuwarden 

In deze nieuwsbrief laten we u weten 

wat de ontwikkelingen zijn rondom de 

locatieonderzoeken voor de Regionale 

Opvanglocatie (ROL) in Leeuwarden. 

Dit is de laatste papieren editie  van 

deze nieuwsbrief. De volgende edities 

zijn digitaal. Aanmelden kan via 

www.leeuwarden.nl/rol.

Stand van zaken onderzoeken twee andere locaties
Begin november werd bekend dat er twee andere locaties zijn aangeboden voor een mogelijke 

vestiging van een ROL in de gemeente Leeuwarden. De twee aangeboden locaties zijn het 

Westcord Hotel aan de Heliconweg en een in aanbouw zijnde woontoren voor studenten aan de 

Ubbo Emmiuslaan. 

Beide locaties voldoen niet aan de voorwaarden. De conclusies zijn op hoofdlijnen:

- De locatie Ubbo Emmius is ongeschikt: te duur en er is onvoldoende buitenruimte.

- De locatie Westcord Hotel is onvoldoende geschikt: gebouw is te groot, ontbreken van 

buitenruimte, ruimtelijke inpasbaarheid is een uitdaging en de kosten zijn te hoog.
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Contact
Heeft u na het lezen van deze 

nieuwsbrief nog vragen? Kijk voor meer 

informatie op de website  

www.leeuwarden.nl/ROL. Of neem 

contact op met de gemeente 

Leeuwarden via rol@leeuwarden.nl of 

telefonisch via 14058. 

De gemeente gaat verder met het politieke 

proces rondom locatie Tuin! Zo snel als 

mogelijk pakt de gemeenteraad in januari 

2023 de draad weer op. Op donderdag 

22 december wordt de planning van 

de behandeling door de gemeenteraad 

gepubliceerd op de website.

We blijven er alles aan doen om u zo snel en 

goed mogelijk te informeren. 

Hoe het nu verder gaat

Meer informatie

Meer uitgebreide informatie over de locatiekeuze en andere informatie over de vestiging van 

een ROL vindt u op onze website: www.leeuwarden.nl/rol.

De politieke informatie en vergaderagenda vindt u op de website 

www.leeuwarden.nl/politiek-en-bestuur.

- Het COA wil om deze redenen door met de ontwikkeling op de locatie Tuin!. 

- De locatie Westcord Hotel is onvoldoende geschikt: gebouw is te groot, ontbreken van 

buitenruimte, ruimtelijke inpasbaarheid is een uitdaging en de kosten zijn te hoog.

- Het COA wil om deze redenen door met de ontwikkeling op de locatie Tuin!. 

Deze bevindingen van de gemeente en het COA staan op de website van gemeente Leeuwarden


